
 

 

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 

 
  

Postadresse: Leder for rovviltnemnda: Saksbehandler:  
Rovviltnemnda i region 6 Toril Melheim Strand Inge Hafstad 
c/o Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 922 15 455 74 16 80 66 
 toril.melheim.strand@nessetpost.no  iha@fmnt.no  
7734 STEINKJER 

 

 
Referat fra møte i Rovviltnemnda for region seks 
 
 
Tidspunkt: 30. august 2011 (10:00 – 15:00) 
Sted:  Quality Hotel Oppdal 
 
Tilstede: Rovviltnemndas medlemmer: Toril Melheim Strand (leder), Gunnar Alstad, 

Sten Jønsson, Ida Marie Bransfjell, Camilla H. Skjelstad. Arne Braut meldte 
forfall. 

 Andre: Oddbjørn Dalslåen (Sør-Trøndelag Bondelag), Brit Eldrid Barstad og 
Kjell Vidar Seljevoll (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Åshild Melkeraaen 
(Fylkesmannen i Møre og Romsdal), Alf Trygve Nielsen (Nord-Trøndelag 
Reinsamelag), Kristian Wibe og Inge Hafstad (Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag), Jostein Dragset (Mattilsynet), Maja Dineh Sørheim 
(Naturvernforbundet), Ola Krokann (Sør-Trøndelag Sau og Geit), Maja Britt 
Renander (vara Rovviltnemnda i region 6 – observatør). 

  
  
Saksliste 
Sak 31/11: Godkjenning av innkallelse, saksliste og referat fra møte den 30. mai 2011 

og telefonmøte den 4. august.  

• Innkallelse godkjent uten merknader. 
• Saksliste godkjent med en tilføyelse: 

o Invitasjonen fra rovviltnemnda i region 3 om fellesmøte mellom nemndene i 
region 1, 3, 5 og 6 tas opp under eventuelt. 

• Referat fra møte den 30. mai 2011 godkjent uten merknader. 
• Referatet fra telefonmøte den 4. august 2011 godkjent uten merknader. 

 
Sak 32/11: Varsling fra Mattilsynet om mulig beitenekt for enkelte besetninger fra 

2012 – orientering fra Mattilsynet. 
Mattilsynet sendte våren 2011 ut informasjonsbrev ril dyreholdere med stort tap av beitedyr. I 
brevet ble det informert om at dyrehold hos i den aktuelle besetningen ser ut til å ha hatt så 
store tap i en periode at ytterligere tiltak i tillegg til de som allerede er igangsatt må 
iverksettes for å forebygge skader og dødsfall blant beitedyra. Mattilsynet skrev videre at 
dersom nye tiltak ikke settes inn, eller tapene i beitesesongen 2011 fortsetter i samme 
størrelsesorden som i de foregående årene vil Mattilsynet vurdere å gi pålegg om 
begrensninger i bruk av utmarksbeite til beitedyr i beitesesongen 2012. Med beitedyr regnes i 
dette tilfellet sauer og geiter. 
 
Jostein Dragset fra Mattilsynet orienterte om den videre håndteringen. Han startet med å 
orientere generelt om Mattilsynet før han fortsatte med å orientere om bakgrunnen for 
informasjonsbrevet som våren 2011 gikk ut til 25 dyreholdere og 3 beitelag i region seks. 
Brevet gikk til brukere som i utgangspunktet hadde mer enn 20 % tap i gjennomsnitt for de 
siste tre årene eller svært høye lammetap, uavhengig av tapsårsak. For region seks skyldes 
tapene i all hovedsak tap forvoldt av fredet rovvilt. Tapstallene ble hentet fra organisert 
beitebruk og erstatningsoppgjørene for perioden 2008 – 2010. 
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Beiterestriksjoner vil bli vurdert for 2012 hvis: 

• Nye tiltak ikke iverksettes eller tapene i 2011 fortsatt er like høye. 
Eksempler på beiterestriksjoner er: 

• Forsinket slipp 
• Tidlig nedsanking 
• Vilkår for bruk av utmarksbeite 
• Forbud mot å slippe dyr på utmarksbeite (siste utvei!!) 

 
Veien videre: 

• Det blir en vurdering av situasjonen utover høsten 2011  
• Eventuelt varsel om vedtak der dyreholder har rett til å uttale seg 
• Eventuelt vedtak om beiterestriksjoner der dyreholder har klageadgang 

 
Det ble åpnet opp for at tilhørerne kunne stille et spørsmål hver til Mattilsynet. Med bakgrunn 
i Mattilsynets orientering vedtok rovviltnemnda følgende uttalelse (mot en stemme): 
Rovviltnemnda i region seks er bekymret for konsekvensene av Mattilsynets brev om mulig 

beitenekt til 25 dyreholdere og 3 beitelag i region seks (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og 

Nord-Trøndelag). Rovviltnemnda ber Mattilsynet snarest, og i lys av rovdyrforliket, ta kontakt 

med nasjonal og regional rovviltforvaltning med den hensikt å få redusert antall skadegjørere 

i de aktuelle områdene. Rovviltnemnda konstaterer at i region seks er rovvilt årsaken til de 

høye tapstallene. 

 

For å styrke arbeidet med den regionale rovviltforvaltningen ber Rovviltnemnda om at 

Mattilsynet i større grad bidrar med faglige innspill til nemnda i forbindelse med 

rovviltnemndas arbeid. 

 

Det er rovviltnemndas oppfattning at det er en uforholdsmessig stor belastning for 

enkeltbrukerne å bli påført beitenekt i områder der det ikke er mål om yngling når tapene på 

grunn av rovdyr fortsatt er forhøyt. Rovviltnemnda ber derfor Mattilsynet i større grad gå i 

dialog med dyreholdere og rovviltforvaltningen for å bidra med forebyggende tiltak. 

 
Uttalelsen sendes Mattilsynet. 
 
Sak 33/11: Fastsettelse av kvote for lisensfelling av jerv 2011/12 
Rovviltnemnda økte sekretariatets innstilling til kvote med fire dyr fordelt med et dyr i 
område med mål om yngling i Møre og Romsdal, to dyr i område uten mål om yngling i Møre 
og Romsdal og med et dyr i område uten mål om yngling i Sør-Trøndelag. Kvoten for 
lisensfelling av jerv sesongen 2011/12 ble satt til totalt 32 jerver. Det kan felles inntil 10 
tisper. I tillegg ble det satt en tilleggskvote på 7 dyr (kan være tisper). Lisensfellingsperioden 
er fra og med 10. september 2011 til og med 15. februar 2012.  
 
Fordeling mellom lisensjaktområdene for lisensjakt på jerv sesongen 2011/2012: 

• Området med mål om yngling i MR: 
o Her tillates en kvote på 3 jerv  

• Områder uten mål om yngling i MR: 
o Her tillates en kvote på 6 jerv 

• Område med mål om yngling i ST:        
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o Her tillates en kvote på 2 jerv 
• Område uten mål om yngling i ST (bortsett fra Fosenhalvøya):  

o Her tillates en kvote på 6 jerv  
• Skjækerfjell og Færen reinbeitedistrikt samt resten av Meråker og Stjørdal 

kommune i NT: 
o Her tillates en kvote på 4 jerver. 

• Luru reinbeitedistrikt samt de deler av Østre Namdal reinbeitedistrikt som ligger 
øst for E6 i NT: 

o Her tillates en kvote på 5 jerver. 
• Resten av Nord-Trøndelag samt Fosenhalvøya i ST: 

o Her tillates en kvote på 6 jerver.   
 
Den totale kvoten blir på 32 dyr. Det kan felles inntil 10 tisper. I tillegg settes en tilleggskvote 
på 7 dyr (kan være tisper). 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
Sak 34/11: Hvordan påvirker rovviltforliket nemndas arbeid? 
Leder for rovviltnemnda og sekretariatet skal den 2. september 2011 delta på et 
informasjonsmøte mellom MD og nemndene på Gardermoen. Politisk ledelse i MD v/Heidi 
Sørensen vil stille på møtet og gjennomgang av det nye rovviltforliket vil være hovedtema. 
Leder av rovviltnemnda foretok en gjennomgang av rovdyrforliket. Sekretariatet ble bedt om 
å sende ut forliket i papirs form og digitalt. Inge Hafstad viste til et internt notat som viser 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sine vurderinger av hva rovdyrforliket vil ha å si for 
fylkesmannens arbeid. Notatet vil bli sendt til nemndas medlemmer. 
 
Trykkingen av den reviderte forvaltningsplanen utsettes til avklaringene rundt rovviltforliket 
er på plass. 
 
Sak 35/11: Omstillingssøknader – orientering fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

om pågående omstillingssøknader. 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har for tiden 5 omstillingssøknader inne til vurdering, samt 
at forhandlingene om omstillingsavtaler på Gartland i Grong kommune (3 stykker) snart er 
sluttført. Fylkesmannen har også avslått 2 søknader på grunn av at brukerne har beiteområder 
utenfor yngleområde for bjørn, samt at det innstilles på avslag for en søker på grunn av søkers 
høye alder.  
 
Rovviltnemnda tok Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin orientering til etterretning.   
 
Sak 36/11: Post til nemnda 

• Betingede fellingstillatelser på bjørn 2011 – DN 300511 
• Referat fra møte i rovviltnemnda for region 1 – rovviltnemnda i region 1 060611 
• Kvote for betinget skadefelling av rovvilt i region 3 – Rovviltnemnda i region 3 

060611 
• Avgjørelse av klage på avslag på søknad om uttak av bjørn i Snåsa kommune – MD 

070611 
• Risikovurdering utmarksbeite småfe Gauldal 2011 – Mattilsynet 090611 
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• Iverksetting av fellingsløyve på skadegjørende gaupe på Kvenna, Surnadal kommune 
– Fylkesmannen i Møre og Romsdal 090611 

• Referat fra dialogmøte angående beitekonflikt i Strompedalen i Namsskogan 
kommune – Namsskogan kommune 200611 

• Kvote for betinget skadefelling av rovvilt i region 3, nytt vedtak på bjørn – 
Rovviltnemnda i region 3 300611 

• Beslut om licensjakt efter björn i Jämtlands län 2011 – Länsstyrelsen Jämtlands län 
010711 

• Anbefaling fra rovviltnemndene om lisensfelling av bjørn 2011 – DN 040711 
• Endring av lisensfellingsperioden for bjørn – MD 060711 
• Fellingstillatelse på jerv i Folldal kommune – Fylkesmannen i Hedmark 080711 
• Avslag på søknad om uttak av jerv i region 6 Midt-Norge – DN 090711 
• Iverksetting av fellingsløyve på jerv i avgrenset område i Trollheimen – 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 110711 
• Utvidet fellingsområde for betinget skadefelling av jerv i Folldal kommune – 

Fylkesmannen i Hedmark 120711 
• Utvidelse av fellingsområde for betinget skadefelling av jerv i Folldal kommune – 

Fylkesmannen i Hedmark 120711 
• Kommentarer til lisenskvote for bjørn – Naturvernforbundet 240711 
• Søknad om økt skadefellingskvote for bjørn i region 6 – DN 080811 
• Brev til Mattilsynet – Beitelagene på Snåsa/Steinkjer 100811 
• Brev til Statens naturoppsyn – Beitelagene på Snåsa/Steinkjer 100811 
• Vedtak om lisensfelling av bjørn i region 3 – rovviltnemnda i region 1 110811 
• Vedrørende rovviltforliket og forholdet til kalvingsområder for tamrein – 

Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag 120811 
• Lisensfelling av bjørn 2011 i region 5, 6, 7 og 8 – DN 180811 
• Vedtak om lisensfelling av bjørn i region 1 – rovviltnemnda i region 1 190811 
• Klage på kvote for lisensjakt på bjørn 2011 – Naturvernforbundet 220811 

 
Sak 37/11: Eventuelt 

• Rovviltnemnda er av rovviltnemnda i region 3 invitert til fellesmøte mellom regionene 
1, 3, 5 og 6 i Lom den 13. og 14. oktober d.å. Hovedtemaet vil være forvaltningen av 
jerv i grenseområdene mellom de fire regionene. Fra nemnda har Toril, Sten, Gunnar 
og Ida signalisert at de vil delta. Sekretariatet tar en runde med Arne for å høre om han 
har anledning. 

• Neste møte i nemnda vil bli fredag den 18. november 2011.  
 
 
 
 
 
Inge Hafstad 
Sekretær for rovviltnemnda i region seks 
Seniorrådgiver 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
 


